UCHWAŁA NR 255/2017
ZARZĄDU POWIATU CHODZIESKIEGO
z dnia 4 kwietnia 2017 r.
w sprawie przeznaczenia do sprzedaży niezabudowanych działek wraz z udziałem
w gruncie, położonych w Chodzieży przy ul. Świętokrzyskiej, pod budowę garaży
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 814 ze zm.), art. 25b, art. 67 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r., poz. 2147 ze zm.),
§
4 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu
i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości(Dz.U. z 2014 r.,
poz. 1490), w związku z § 1 ust. 2 i § 6 pkt 1 Uchwały Nr X/83/2011 Rady Powiatu
Chodzieskiego z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania
nieruchomościami stanowiącymi własność Powiatu Chodzieskiego (Dz.Urz. Woj. Wielk.
Nr 343, poz. 5858), Zarząd Powiatu Chodzieskiego uchwala, co następuje:
§ 1. 1.
Przeznacza się do sprzedaży pod budowę garaży następujące działki gruntu
wchodzące w skład nieruchomości gruntowej niezabudowanej:
1) działka nr 3440/27 - 18 m2,
2) działka nr 3440/28 - 18 m2,
3) działka nr 3440/29 - 18 m2,
4) działka nr 3440/30 - 18 m2,
5) działka nr 3440/31 - 18 m2,
6) działka nr 3440/32 - 18 m2,
7) działka nr 3440/33 - 18 m2,
8) działka nr 3440/34 - 18 m2,
oraz udział wynoszący 8/20 części w działkach o numerach ewidencyjnych 3440/15
i 3440/16, położone w Chodzieży przy ulicy Świętokrzyskiej. Nieruchomość stanowi
własność Powiatu Chodzieskiego i zapisana jest w księdze wieczystej KW
PO1H/00025057/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Chodzieży.
2. Ustala się cenę wywoławczą każdej działki w wysokości 2.550,00 zł (brutto) (słownie:
dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt 00/100).
3. W cenie wywoławczej każdej działki przeznaczonej pod budowę garażu zawarta
jest wartość udziału wynoszącego 1/20 część w działkach o numerach ewidencyjnych
3440/15 i 3440/16.
4. Ustala się wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 255,00 zł (słownie: dwieście
pięćdziesiąt pięć 00/100)
5. Sprzedaż nastąpi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz Kierownikowi Wydziału
Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Geodezji,

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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